Висше образование в чужбина
Бакалавърски и магистърски програми

Германия

Universität Rostock
U

niversity of Rostock е не само най-старият ВУЗ в региона на Балтийско море,
но и един от малкото немски университети
с изключително богати традиция в обучението. Създадена през 1419г., институцията
скоро ще празнува своя 600-годишен юбилей, който факт я прави най-старият ВУЗ в Северна Европа.
През тези столетия са обучени огромен брой студенти и са
създадени огромен брой научни изследвания, въз основа на
които всеки студент днес има възможност да получи отлични
възможности за обучение и интересни допълнителни квалификации.
Днес University of Rostock предлага над 70 бакалавърски и
магистърски съвременни програми, развити съобразно променящите се световни тенденции, тъй като мотото е „Традицията е иновация” („Traditio et Innovatio”). Учебните програми
са изцяло съобразени с модерното висше образование,
като освен фундаментални
научни теории, студентите
практикуват избрани примери. Университетът поддържа
тесни връзки със следните
предприятия, в които учащите могат да получат практическо обучение: Liebherr, Caterpillar, Nordex, DOT DünnschichtOberflächen-Technik, EADS RST Rostock-System-Technik GmbH,
Rostocker Pilsener и др. Освен всичко останало учебното заведение разполага и с най-голямата университетска библиотека
на територията на провинция Мекленбург – Форпомерн.
Създаден в един от най-големите пристанищни градове

в цяла Германия, University of Rostock в момента е най-големият работодател за района. Пристанището на града е второ
по значимост след пристанището в Хамбург. Рощок е един
от най-важните в икономическо, културно и образователно
отношение градове. Най-развитият отрасъл в местната индустрия е корабостроенето. С избора на University of Rostock
всеки студент има възможност да учи в един от най-реномираните университети в Германия и да се потопи в атмосферата на град Рощок.
ПРОГРАМИ

ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН

Без такси

МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН

Без такси

www.uni-rostock.de
Обща информация
Разположение: град Рощок, провинция Мекленбург – Форпомерн,
Германия
Година на основаване: 1419 г.
Брой факултети: 10
Брой студенти: 15 000
Език на обучение: немски и английски език
Такси на обучение: няма
Допълнително се заплаща: настаняване – €220, административна такса - €122, учебници
- цените варират според специалността, медицинско осигуряване - € 60 на месец.
Месечна издръжка:
около €450 - 600
36

Изисквания за владеене на език:
German language test for higher
education admission of foreign student applicants (DSH)
TestDaF
Акредитация: AQAS, ZQS, ACQUIN
Кандидатстване:
необходимо е следните документи да бъдат изпратени до 15
юли (за есенен семестър) и до
15 януари (за летен семестър):
формуляр по образец на университета, диплома за средно/
висше образование (преведена
и легализирана на немски или
английски език), сертификат по
немски език.

Направления – бакалавърска
степен:
Електротехника
Информатика
Археология
Математика
Машиностроене
Политически науки и мн. др.

Направления – магистърска
степен:
Агроекология
Биомедицинска техника
Информатика
Информационна техника,
техническа информатика
Корабостроителна техника
Физика и мн. др.

